
 
 

 
 

Προαιρετικό Μάθημα για τις Σχολές: Τεχνολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογίας Γεωπονίας 
Τμήματα: Ηλεκτρολογίας, Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανολογίας, Έργων 
Υποδομής, Θετικών Επιστημών, Φυτικής Παραγωγής, Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Ζωικής 
Παραγωγής 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΙΙ 

 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των παραπάνω τμημάτων και όλων των 
εξαμήνων, για την δυνατότητα παρακολούθησης των προαιρετικών μαθημάτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι & ΙΙ.  
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι : 
 
Οι στόχοι του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ι είναι οι εξής:     

- Να αναδείξει την αξία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας  

- Να εξοικειώσει τους φοιτητές με την διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, οργάνωσης 
και λειτουργίας μια νέας επιχείρησης   

- Να βάλει τους φοιτητές στην διαδικασία παραγωγής καινοτόμων επιχειρηματικών 
ιδεών 

- Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τις 
προοπτικές που προσφέρονται μέσα από την επιχειρηματικότητα για επιστημονική 
και επαγγελματική εξέλιξη 

 
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε 13 διαλέξεις και μια τελική εξέταση. Περιλαμβάνει θεωρητική 
ανάλυση, διεξαγωγή επιχειρηματικών σεναρίων και παρουσίαση μελετών περίπτωσης. Με 
την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος δίνεται και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΙΙ : 
 
Οι στόχοι του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΙΙ είναι οι εξής: 

- Να ετοιμάσει τους φοιτητές για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης 
- Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην διαδικασία σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων και 

προώθησης αυτών  
- Να ενημερώσει τους φοιτητές για τις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρηματικών 

τους σχεδίων 
- Να εξασκήσει σε πρακτικό επίπεδο τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος 

για να γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας ή πετυχημένο στέλεχος μιας υπάρχουσας 
δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης 

 
Το μάθημα είναι επίσης οργανωμένο σε 13 διαλέξεις και μια τελική εξέταση. Επικεντρώνεται 
στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης και στην συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων. Με την 
επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος δίνεται και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  
 
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ι: Δευτέρα 13:00-16:00, Αίθουσα A21 Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής (Καθηγητής: Παναγιώτης Κώτσιος, kotsios@teilar.gr) 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΙΙ: Τετάρτη 13:00-16:00, Αίθουσα Α22 Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής (Καθηγητής: Παναγιώτης Κώτσιος, kotsios@teilar.gr) 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Γκαμπούρα Αγλαΐα, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-684710, Ε-mail: mke@teilar.gr  
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